
Ekstraordinært årsmøte
– Fusjonen har virkning fra årsmøtets 
vedtak. Vedtektene i fusjonsplanen gjel-
der og vi er allerede i gang med ramme-
ne for veien videre, oppsummerte styre-
leder Olav A. Veum på årsmøtet.
 – Fram til et ekstraordinært årsmøte 
til høsten, fungerer de to styrene i AT 

Skog og Vestskog 
kollegialt. Ellers er 
vi akkurat som 
før. Vi har ikke 
slitt oss ut og vi er 
en fantastisk 
gjeng samlet 
framover for å 
jobbe til det beste 
for skogeierne.

 Olav A. Veum, nestleder Åse Egeland 
og styremedlemmene Hølje Kr. Jore og 
Gunn Brekka ble alle gjenvalgt til AT 
Skogs styre.
 Les Olav A. Veums tale til årsmøte på 
www.atskog.no og artikkel fra årsmøtet 
på www.skog.no.

Mandag 29. april vedtok årsmøtet i 
Vestskog fusjonen. Tirsdag 30. april 
skjedde det samme under årsmøtet i AT 
Skog.
 – Nå er vi sammen, Halvor, sa Olav. 
Foran en fullsatt sal med utsendinger fra 
valgkretsene i AT Skog, fikk de solid 
applaus.
 – Etter årsmøtet hadde vi gravøl for 
Vestskog og det er et av de bedre jeg har 
opplevd, sa styreleder Halvor Brosvik til 
latter fra salen.

Nytt

– Nye AT Skog er en realitet, konkluderte to glade styreledere 
fra AT Skog og Vestskog da årsmøtet i AT Skog vedtok fusjonen.

– Da er vi sam-
men, Halvor!
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Solid oppslutning
I Vestskog stemte 100 % for fusjonen. I 
AT Skog var resultatet 93 %. – Navnet er 
det minst viktige, sa Brosvik. Vestskog er 
historie. AT Skog er nå det tredje største 
skogeiersamvirket i Norge med nesten 
10 000 medlemmer. – Det viktige er hva 
vi får til i fellesskap. Sammen blir vi en 
bedre organisasjon, bedre rustet og et 
bedre redskap for den enkelte skogeier. 
Gratulerer alle sammen – og jeg ser lyst 
på veien framover, avrundet Brosvik.
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AT Skog 
er nå det 
tredje 
største 

skogeiersamvirket
i Norge

Styreleder Olav A. Veum i AT Skog og styreleder 
i Vestskog, Halvor Brosvik.

Velkommen til våre 2750 
nye medlemmer i Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane!



NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) skal observere og overvåke 
utviklingen av skogskader i 2019. Overvåkningen skal foregå via satel-
litter, med fly og drone og gjennom feltarbeid. Prosjektområdene 
omfatter Telemark, Vestfold, ytre deler av Aust-Agder og søndre del 
av Buskerud.
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Granbarkbille fotografert av NIBIO.

Billeganger.

Overbrannmester Carina Halvorsen i Skien 
brann- og feiervesen.

Husk å bestille 
skogbrannplakat!

Bestill planter før 
20. august

Send epost til Direktoratet for sikkerhet 
og beredskap. Send til trykksak@dsb.no 
og oppgi navn, adresse og antall. 
Plakaten er laget i miljøvennlig papir i 
cellulosefiber med våtforsterking. Den 
brytes ned i naturen innen 12 måneder. 
Informasjonen på plakaten formidles 
også på tysk og engelsk.

Du kan også kontakte din lokale skog-
bruksleder. Hittil i år har AT Skog mottatt 
bestilling på 2,1 millioner planter. Noen 
kommuner har fortsatt tilskudd til plan-
ting. Også i år er det 50% tilskudd for 
suppleringsplanting der tettheten bør 
økes. Det gis 80% tilskudd for tettere 
planting.

Har du glemt å bestille planter 
eller fikk du ikke tak i planter 
i vår? Legg inn bestilling for 
planter til høsten allerede nå. 
Du finner bestillingsskjema på 
www.atskog.no.  

Kommunene gjennomfører årlig overvåk-
ning av granbarkbillen for NIBIO. Blir 
våren og forsommeren kjølig og fuktig, er 
det ikke sikkert at barkbillepopulasjonen 
vil ta seg opp i 2019, men forvaltningen 
er føre var og forbereder seg på det ver-
ste.

Den viktigste oppfølgingen framover, kan 
skogeierne gjøre selv:

 Foreta jevnlige befaringer i egen skog 
for å se etter barkbilleangrep

 Se etter boremel på granstammen
 Samarbeid med skogbruksleder/tøm-

merkjøper om eventuell hogst av gran
 Samarbeid med skogbruksleder/tøm-

merkjøper dersom det er aktuelt for 
skogeier å hogge selv

 Det er viktig å få tømmeret ut av sko-
gen før den nye generasjonen biller flyr 
ut i juni

 En god plan kreves for utkjøring av 
tømmer fra skogen og henting med 
tømmerbil

Skogeiersamvirkene har bedt om tilbake-
melding og oppdatering fra fylkesmenne-
ne om konkrete områder med billean-
grep.

Billesommer? Dette 
kan du gjøre selv
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Når skal miljørapporten som følger med 
kontrakten fylles ut?
Svar: Miljørapporten skal alltid fylles ut 
før og etter hogst ved drifter over 100 
m³. Punkter i rapporten refererer til sen-
trale kravpunkt i Norsk PEFC 
Skogstandard. Ferdig utfylt rapport og 
kartvedlegg skal oppbevares sammen 
med skogbruksplanen i minst 10 år. 
Rapporten skal framlegges ved forespør-
sel under en eventuell revisjon.  

Hvilket nummer skal jeg merke tømmeret 
med og hvordan merker jeg stokkene? 
Svar: Tømmeret skal merkes med ditt 
tømmermerke (leverandørnummer). 
Dette er et sekssifret nummer som du 
finner på Min side (under «fanen» Min 
side og i «boksen» Mine Eiendommer). 
Du kan også finne det på tømmerkon-
trakten. Merk minst 10 % av stokkene i 
hver tømmervelte med tømmermerke 
(leverandørnummer). Bruk vannfast 
sprittusj, tømmerkritt eller spray. 

Hvordan melder jeg henteklart tømmer?
Svar: Du logger deg inn i Min side og går 
inn på kontraktnummeret. Da kan du 
melde tømmeret henteklart og det opp-
rettes en kjøreordre hos AT Skog. 
Deretter blir tømmeret hentet.

Hvor finner jeg kontraktnummeret?
Svar: Når det godkjente tømmerkontrak-
ten kommer i retur til deg på Min side, vil 
aktive tømmerkontrakter ha blå farge 
under tømmerkontrakter.
 Kontrakter fra 2019 starter på 19, 
mens kontrakter fra 2018 starter på 18. 
Kontraktnummeret finnes øverst i selve 
kontrakten.

Kan jeg endre en eksisterende tømmer-
kontrakt?
Svar: Om du ønsker å legge til noe eller 
fjerne en tømmerkontrakt, må du sende 
en epost om hva du ønsker å endre/fjer-
ne. Send til ekspedisjon@atskog.no
 Ikke opprett ny kontrakt for endringer. 
Dette sees ikke i sammenheng med tidli-
gere kontrakt og fanges dermed ikke opp.

Kan jeg sette opp flere hentesteder for 
tømmeret?
Svar: Nei.

Kan jeg endre hentested etter at tømmer-
kontrakt er inngått?
Svar: Nei, legger du tømmeret et annet 
sted enn avtalt, er det brudd i kontrak-
ten. Hentested kan ikke endres av hen-
syn til transportberegning og transport-
planlegging.

Hva gjør jeg hvis jeg må endre hentested 
etter kontraktsinngåelsen?

Svar: Send epost til ekspedisjon@atskog.
no med begrunnelse og vedlagt kart om 
hvor tømmeret ønskes hentet.

Kan jeg hogge på annen skogeiendom 
enn min egen med samme tømmerkon-
trakt?
Svar: Nei. Skal du hogge hos deg selv og 
en nabo/annen persons skogeiendom, 
må dette meldes inn hver for seg. 
Tømmerinnmeldingen som gjelder annen 
skogeiendom enn din egen (kalles 
annenhånds leveranse) trenger ikke sig-
natur av denne skogeieren, men du må 
skrive under på tømmerinnmeldingen at 
du har ervervet deg tømmeret på lovlig 
vis.
 
Hvordan oppdaterer jeg kontaktinforma-
sjon og personopplysninger?
Svar: Du kan se hva som er registrert på 
ditt medlemskap i AT Skog på Min side 
og gjøre endringer der. Sjekk at AT Skog 
har organisasjonsnummer, postadresse, 
bankkonto, epostadresse og mobil regis-
trert på deg. Endringer kan også meldes 
til aase.vinje@atskog.no.

Hva betyr det når «gårdsnummer/bruks-
nummer og teig» i kartet er rødt?
Svar: Da har du ikke miljøplan. Dersom 
eiendommen er under 100 daa produktiv 
skog er det ikke et krav om å ha dette, 
men man må uansett sjekke eiendom-
men for eventuelle miljøforekomster før 
hogst (føre var kontroll). Er eiendommen 
over 100 daa produktiv skog, må man ha 
miljøplan for å få levert tømmer. Er 
gårds- og bruksnummer grønt på det 
digitale kartet, er det en miljøplan på 
eiendommen. 

Vedlikehold  
av vei
Som eier av skogsbilvei, er det 
noen enkle grep som bør gjøres 
for at veien skal holde en god 
standard. 

 Kontrollere stikkrenner – ved mye 
 nedbør vil tette stikkrenner føre til 
 utvasking av veien og kan gi store 
 kostnader. Dette er enkelt å utføre, 
 men fort å glemme bort.

 Utfør slådding for å få kuv på veien – 
 dette sikrer vannavrenning til grøfter.

 Rydd veikanter, grøfter, snu- og  
 velteplasser - vegetasjon på velte-
 plass kan slås/ryddes og holdes nede 
 samtidig som du rydder/slår vei- 
 kanter.

AT Skogs servicekontor mottar mange henvendelser rundt samme 
tema. Her er et utvalg ofte stilte spørsmål:

Ofte stilte spørsmål



Nytt siden sist…

Kontakt oss:
HJEMMESIDE: www.atskog.no
MAIL: atpost@atskog.no
HUSK: Nytt nummer, postadresse eller 
mailadresse? Send endringer til: 
aase.vinje@atskog.no

Servicekontor 35 58 82 00
Åpent mandag til fredag 09.00 til 15.00
Tast 1 for tømmerinnmelding, hentek-
larmelding og skogbrukstjenester (tje-
nesten er bemannet mandag, onsdag og 
torsdag 9.00 til 14.00)

Tast 2 for økonomi og faktura
Tast 3 for medlemskap
Tast 4 for transportSkognæringen har for første gang samlet 

seg i en felles kampanje med slagordet 
Tenk Tre.
 Sjekk ut nettsiden www.tenktre.no 
for gode historier om bruk av tre og 
hvorfor skogbruket er viktig for klima og 
verdiskaping i framtiden. Fra denne nett-
siden kan du dele de gode trehistoriene 
med andre via sosiale medier.

Skogsarbeider i Setesdalen, Ånund 
Eldhuset, har brukt motorsag siden han 
var 9 år. Faren hans kjøpte motorsag i 
1961, men turde ikke selv å bruke den. 
I dag, nesten 60 år senere, har Ånund 
felt tømmer nok til å fylle 1600 vogntog. 
Saken er lest av nesten 7000 personer 
på vår nettside og du kan fortsatt lese 
hele saken på www.atskog.no. 

Kanskje du tenker at jobben er slurvete 
utført når halvhogde og døde trær står 
igjen på hogstflaten? Forklaringen er et 
bærekraftig skogbruk. Norsk tømmer 
er miljøsertifisert. Da følger all skogs-
drift Norsk PEFC Skogstandard. Derfor 
setter skogsmaskinførerne igjen livs-
løpstrær, som bidrar til variasjon i land-
skapet når ny skog vokser opp. Denne 

variasjonen er viktig for mange arter. 
Enkelte trær står også igjen på en 
hogstflate for at trærne skal spre frø. 
Og de halve stubbene? Dette er 3 til 5 
meter tørre stubber, som har en viktig 
funksjon for fugler, insekter, biller, 
sopp og lav. Tørre trær skal alltid stå 
igjen der disse ikke er til fare for almin-
nelig ferdsel. 

AT Skog skal for femte gang 
markere seg med stand i sen-
trum av Arendal fra 12. til 16. 
august.
I tillegg arrangerer AT Skog, sammen 
med Norges skogeierforbund, et seminar 
i Arendal kino 14. august. Der kommer 
blant annet Stine Sofies Stiftelse, Fi-
nansparken i Stavanger, Borregaard og 
Sagawood for å fortelle gode trehistorier 
under slagordet «Tenk Tre». AT Skog ar-
rangerer også frokostmøte med politisk 
debatt tirsdag 13. august sammen med 
Treforedlingsindustriens bransjeforening 
(TBF). Sjekk ut deltakere og arrangement 
på www.arendalsuka.no. Publikum 
og skogeiere møter også AT Skog på 
Dyrsku’n i Seljord fra 13. til 15. septem-
ber på landets største landbruksmesse.

Tenk Tre

Mest lest på nett

Hvorfor står halve trær igjen?
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Arendalsuka
Utdeling av grangris i fjor.


